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Det er ikke tilladt at videregive netværks-medlemmernes e-mail-adresser til 3. part – heller 
ikke fx til en tilsvarende fraktion/faggruppe i Danske Fysioterapeuter. 
Hvis I som netværks-bestyrelse samarbejder med 3. part, fx en faggruppe i Danske 
Fysioterapeuter, en uddannelsesinstitution, et firma eller lignende, og de/I ønsker at 
videregive oplysninger til netværkets medlemmer, SKAL det ske via én af jer i bestyrelsen 
– og med en følgeskrivelse. 
 
Følgeskrivelsen kunne fx lyde (tænkt eksempel): 
 
”Kære medlem af FNE Børn og Unge. 
Du modtager denne mail, fordi du ved din indmeldelse i FNE Børn og Unge har meddelt os 
din e-mail-adresse. 
Nedenstående er en information, som bestyrelsen i FNE Børn og Unge har valgt at 
videresende på opfordring fra Faggruppen af Fysioterapeuter, der arbejder med børn i DF, 
og e-mailen er udsendt af bestyrelsen i FNE Børn og Unge - det vil sige, at din e-
mailadresse 
IKKE er videregivet til 3. part. 
Hvis du ikke fremover ønsker at modtage e-mails fra/via bestyrelsen i FNE Børn og Unge, 
vil vi bede dig sende et svar retur på denne mail med overskriften: Jeg ønsker ikke at 
modtage yderligere e-mails fra bestyrelsen i FNE Børn og Unge – og underskrevet med 
navn og evt. medlemsnummer. 
Informationen fra Danske Fysioterapeuters faggruppe er følgende: …..” 
 
Når I anvender FNE-/klub-medlemmernes e-mail-adresser til udsendelse af egne (eller 
andres) informationer, SKAL I placere e-mail-adresserne i bcc-feltet, så modtageren ikke 
kan videresende mail-adresserne til 3. part. 
Desuden vil jeg anbefale, at I altid i teksten angiver en e-mail-adresse på én i bestyrelsen, 
som modtageren kan svare retur til. 
 
I er velkomne til at kontakte næstformand Lene Barslund, lb@etf.dk, eller direktør Lars 
Møller, lm@etf.dk, hvis I har spørgsmål til ovenstående 


